SPOJENÁ ŠKOLA

Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov

Plán práce školského psychológa
v školskom roku 2020/2021

Školský psychológ pri svojej činnosti spolupracuje s vedením školy, výchovnou
poradkyňou Mgr. Zuzanou Šoltisovou, koordinátorom prevencie Ing. Monikou
Kubicovou, Mgr. Zuzanou Procházkovou, školskou špeciálnou pedagogičkou Mgr.
Annou Petrigáčovou. Pri poskytovaní psychologických služieb žiakom, zákonným
zástupcom a pedagogickým a odborným zamestnancom, ktorí sa podieľajú na výchove a
vzdelávaní, sa školský psychológ riadi etickým kódexom práce psychológa, ako aj
etickým kódexom práce školského psychológa.
A. HLAVNÉ ÚLOHY
 Poskytovať odborné psychologické služby žiakom, rodičom, pedagogickým a odborným
zamestnancom školy na rozvíjanie ich zdravého osobného rozvoja a psychického zdravia
využitím moderných foriem a metód diagnostickej, poradenskej a preventívnej práce a to
individuálne, skupinovo i hromadne, priamo, v bezprostrednom styku so žiakom alebo
sprostredkovane prostredníctvom učiteľov, majstrov odborného výcviku, výchovnej
poradkyne, rodičov.
 Poskytnúť služby, rady, návrhy, konzultácie žiakom, učiteľom, rodičom, vedeniu školy
a riaditeľovi, ktorí vystupujú vo funkcii konzultujúcich a školský psychológ vo funkcii
konzultanta.
 Poskytnúť služby škole a realizovať aktivity pri problémoch a ťažkostiach žiakov v učení,
v správaní, pri rozhodovaní a voľbe povolania, narušených sociálnych vzťahoch v triede,
psychohygienických otázkach školy a vo výchovno-vzdelávacom procese.

 Získavať informácie o potrebách klienta/žiaka vhodnými metódami, vyjasňovať a
analyzovať tieto potreby a pripraviť následný poradenský postup.
 Poskytnúť konzultácie rodičom, učiteľom, žiakom ohľadom integrácie a pracovať
s integrovanými deťmi a žiakmi v spolupráci so zariadeniami výchovného poradenstva
a prevencie.
 Vykonávať preventívnu činnosť podľa plánu výchovnej poradkyne, školského psychológa
a potrieb školy.
 Spolupracovať s inými odbornými pracovníkmi a inštitúciami, najmä so zariadeniami
výchovného a psychologického poradenstva.
 Vzdelávať sa v súlade s Ročným plánom profesijného rozvoja, študovať aktuálne trendy
a poznatky najmä v oblasti školskej psychológie.
B. PLÁN PRÁCE - AKTIVITY VYKONÁVANÉ CELOROČNE
 Konzultačná a poradenská činnosť pre žiakov, rodičov a zamestnancov školy podľa
potreby.
 Preventívne a intervenčné aktivity podľa potreby.
 Identifikácia problémov a problémových situácií vo výchovno-vzdelávacom procese
v spolupráci so špeciálnym pedagógom.
 Ďalšie vzdelávanie školského psychológa podľa aktuálnej ponuky a v súlade s Ročným
plánom profesijného rozvoja.
 iné aktivity špecifické pre danú školu

Mesiac

Činnosť

Externá spolupráca

Október

Úvodné stretnutie s výchovnou
poradkyňou, koordinátormi
prevencie, adaptácia na strednú
školu
Oboznámenie sa s agendou
integrovaných žiakov
Aktívna účasť na triednych
schôdzkach rodičovských
združení.
Úvod do adaptačného
vzdelávania
Úvodná beseda so žiakmi 1.
ročníka o úlohách školského
psychológa
Spolupráca s triednymi
dôverníkmi tried
Prevencia rizikového správania
- šikanovanie, drogové
závislosti, nelátkové závislosti
Zisťovanie adaptácie žiakov 1.
ročníka na školské prostredie
Konzultácie s učiteľmi
ohľadom integrácie
a poradenská činnosť
s integrovanými žiakmi.

Spolupráca
s uvádzajúcim
odborným
zamestnancom
CPPPaP

November

December

Beseda na tému ľudských práv –
10. decembra „Deň ľudských
práv“
Prevencia šikanovania na
strednej škole
Monitorovanie šikanovania na
škole- prevencia voči
patologickým javom – šikana,
drogové závislosti
Konzultácie s pedagogickými
zamestnancami, žiakmi, rodičmi
na základe požiadavky

Výstup

Triednické hodiny
v spolupráci
s triednymi učiteľmi
z pre 1. ročník

Triednické hodiny
v spolupráci
s triednymi učiteľmi
pre 1. ročník
S výsledkami
oboznámiť
pedagogický zbor
a vedenie školy
Beseda so žiakmi

Mesiac
Január

Február

Marec

Činnosť
Sociometria – meranie sociálnych vzťahov
v triedach .
Projekt ,,Sebadôvery“, podpora zdravého
životného štýlu a prevencia porúch príjmu
potravy
Podpora žiakov končiacich ročníkov
Podpora pre pedagogických zamestnancov
pred 2. polrokom – účasť na klasifikačnej
porade
Spolupráca so špeciálnym pedagógom –
integrácia žiakov v druhom polroku
Preventívne aktivity a identifikácia
problémov žiakov
Spolupráca s triednymi dôverníkmi
v druhom polroku - zhodnotenie prvého
polroka a ich zodpovednosti
Aktívna účasť na triednych schôdzkach
rodičovských združení.
Konzultácie a zhodnotenie 1. polroka
s vedením školy z pohľadu psychológa
Pomoc a podpora- konzultácie podľa
potreby vzhľadom na maturitné skúšky
Pomoc a podpora- konzultácie podľa
potreby vzhľadom na maturitné skúšky
Konzultácie a poradenstvo pre pedagogický
zbor a rodičov

Apríl

Drogová problematika – spolupráca
s koordinátorom prevencie drogových
závislostí
Anonymný screening závislosti
Príprava a podpora žiakov na ústnu časť
maturity

Máj

Účasť na prijímacom konaní žiakov 1.
ročníka v 1. a 2. termíne, 2. kole
prijímacieho konania
Spolupráca pri besedách s výchovným
poradcom a koordinátormi prevencií
Konzultácie a poradenstvo pre žiakov
a pedagogický zbor

Externá
spoluprác
a

Výstup
Triednické hodiny
v spolupráci s triednymi
učiteľmi pre prvý ročník.
Meranie a vyhodnotenie –
formou triednickej hodiny
a individuálne podľa
potreby

Končiace 4. ročníky na
škole (IV B. – IV. F)
Končiace 4. ročníky na
škole (IV. B- IV. F)

CPPPaP –
beseda
k protidrog
ovej
problemati Zhodnotenie aktuálnej
ke
situácie na škole

Jún

Zhodnotenie práce školského psychológa za
školský rok 2020/2021
Účasť na klasifikačnej porade za 2. polrok –
zhodnotenie školského roka 2020/2021
Konzultácie a poradenstvo- aktualizácia
evidencie žiadateľov o poradenstvo,
ukončenie spolupráce pre šk. rok 2020/2021
Odporúčacie aktivity a kontakty v prípade
potreby pre študentov počas letných
prázdnin

Záverečná správa o výkone
psychológa na škole

